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Betjeningsvejledning 

Kantfræsemaskine PK 450 
Sikkerhedsforskrifter er anført i bilag I 

Skal læses inden ibrugtagning 
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Kantfræsemaskine PK 450 er fremstillet for at forenkle processen 
samt minimere tiden vedrørende afgratning af bearbejdede emner. 
Med ganske få og enkle indstillinger er det muligt at ændre 
fasettebredden mellem 0-6mm. 

PK 450 er et robust, driftssikkert og hensigtsmæssigt formgivet dansk 
produkt, som kan leveres i udførelse som bordmodel  eller som 
standermodel (ekstra tilbehør). 
Udover at man opnår en optimal ergonomisk arbejdsstilling har 
standermodellen den fordel, at den er udstyret med opsamlings- 
skuffe til spåner fra de affasede emner, samt huller for fastgørelse af 
enheden til gulv.   

Ved en ganske simpel demontering af de forreste 4 skruer som holder 
støttekonsollen, er det muligt at udskifte de respektive slidte fræse-
/drejeplatter med nye. 
Der kræves kun normal  rengøring og vedligeholdelse og dermed 
opnås årevis tilfredsstillende anvendelse. 

Med PK 450 kan man yderligere udnytte de udslidte dreje- og 
fræseplatter til anvendelse for afgratning af diverse emner. 
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    For udskiftning af platter i skærehovedet gøres følgende: 

     De 4 forreste skruer for fastspænding af støttekonsollen fjernes 
     sammen med denne. Derefter er det ganske enkelt at udskifte de  
     defekte platter . 
    
     Husk at afbryde el-tilførslen inden ovenstående operation udfø- 
     res.   

        Spændeanordning  
Stillearm for størrelse af rejfning 
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                                         Tænde/slukke vridekontakt 

     
Tekniske specifikationer: 
Motor type:  SK80-2B  380/420 V * 1.1 kW * 2800 omdr/min. 
Vægtangivelse:                        

• Bordmodel 18 kg 
• Gulvmodel 55 kg 

Støjdeklaration: <70 db(A) 
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Bilag I – Sikkerhedsforskrifter 

• Kantfræseren skal i såvel bord- som i gulvmodel have en skridsikker montering til 
underlaget. 

• Kantfræseren leveres i standardversion til at bearbejde stålemner. 
Såfremt der skal afgrates i andre materialer som fx træ eller aluminium, skal Pakma 
eller forhandler kontaktes med henblik på valg af platter. 

• Varme spåner i forbindelse med afgratning kan forekomme – fx ved afgratning af 
rustfrit stål. 
Det anbefales at brugeren anvender beskyttelsesbriller og arbejdshandsker. 

• Den luftbårne støj kan variere, afhængig af det materiale der skal afgrates. 
Erfaringer viser at ved afgratning af  stålemner kan støjforholdet overstige de 
lydmæssige krav og vil medføre brug af godkendte høreværn. 



PAKMA ApS • Lerbakken 2 • 4220 Korsør • Denmark • CVR. 40 99 50 13
Tel:  +45 58 37 08 62 • Fax:     +45 58 37 75 49 • info@pakma.dk • www.pakma.dk
Dansk Bank 3212 - 3212422843

Overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt: 

                           Kantfræsemaskine PK 450 

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende 
standarder: 

• DS/EN ISO 13857:2008 
• DS/EN ISO 12100:2010 
• DS/EN 60034-1:2004 

i henhold til bestemmelserne i direktiv: 

• 2006/42/EF 
• 2006)5/EF 

                         
(Udstedelsessted og –dato)                                         

25/11-2011 

(Navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person)             

Leon Hulstrøm 
Partner 


